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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Konsumsi daging segar nasional perkapita pertahun 

pada tahun 2012 sebesar 4,693 kg, atau mengalami penurunan 

sebesar 8,16% bila dibandingkan dengan tahun 2011 yang 

sebesar 5,110 kg perkapita pertahun (Ditjennak, 2013). 

Konsumsi daging nasional yang rendah memerlukan upaya 

penyediaan daging guna untuk memenuhi kebutuhana gizi 

masyarakat Indonesia. Salah satu jenis ternak yang patut 

dikembangkan adalah kelinci. Daging kelinci kurang populer 

di masyarakat karena faktor kebiasaan makan (food habit) dan 

efek psikologis yang menganggap kelinci sebagai hewan hias 

atau kesayangan yang tidak layak dijadikan bahan makanan 

sumber protein hewani. Oleh karena itu, diperlukan teknologi 

pengolahan daging kelinci disamping untuk meningkatkan 

ekonomi dan gizi keluarga, untuk merubah penyajian dan 

bentuk dari bahan pangan tersebut agar dapat diterima 

masyarakat (Wisaptiningsih, Minarti dan Amertaningtyas, 

2012). 

Diversifikasi pangan merupakan salah satu langkah 

untuk mempopulerkan daging kelinci diantaranya adalah 

mengolah daging kelinci menjadi bakso. Bakso merupakan 

salah satu produk olahan daging yang populer di kalangan 

masyarakat Indonesia karena memiliki rasa yang khas, enak 

dan kaya gizi. Bakso memiliki kadar air tinggi serta pH netral, 

sehingga rentan terhadap kerusakan dan daya awet maksimal 1 

hari pada suhu kamar. Bahan utama pembuatan bakso adalah 

daging, sedangkan bahan penunjangnya adalah tepung 
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singkong, garam, es, bumbu dan bahan penyedap. Daging sapi 

sering digunakan pada pembuatan bakso, tetapi juga dapat 

menggunakan daging lain. Salah satu contohnya adalah daging 

kelinci. 

Daging kelinci mempunyai serat yang halus dan warna 

sedikit pucat, sehingga daging kelinci dapat dikelompokan ke 

dalam golongan daging berwarna putih seperti halnya daging 

ayam. Daging kelinci mengandung kolesterol lebih rendah 

yaitu 53 mg/100 g dibandingkan dengan daging ayam sebesar 

105 mg/100 g. Selain itu, ternak kelinci mempunyai 

pertulangan yang lebih tipis, daging yang halus, serat yang 

pendek sehingga mudah dikunyah. Oleh karena itu, daging 

kelinci dapat dianjurkan sebagai makanan spesial untuk pasien 

penyakit jantung, manula dan untuk mereka yang mempunyai 

masalah dengan kelebihan berat badan (Suradi, 2005). Selain 

penggunaan daging kelinci sebagai bahan pembuat bakso, 

peneliti menambahkan wortel dalam pembuatan bakso daging 

kelinci. Wortel sebagai bahan tambahan pada pembuatan 

bakso akan memberikan komponen baru dalam bakso yaitu 

sumber vitamin A yang selama ini belum banyak dilakukan 

penelitian terhadap penambahan sayur pada pembuatan bakso. 

Wortel termasuk komoditas sayuran yang banyak 

mengandung β-karoten yang merupakan prekursor vitamin A. 

Wortel juga mengandung berbagai jenis senyawa yang 

bermanfaat bagi kesehatan seperti antioksidan, karotenoid dan 

pengaruh pada respon kekebalan tubuh, membantu 

menurunkan kadar kolestrol, membantu mencegah resiko 

kanker (Rochimiwati, Fanny, Kartini, Sirajuddin dan 

Sukmawati, 2011). Bakso yang dicampur dengan wortel bisa 

menjadi pangan fungsional yang baik dan diterima oleh 

masyarakat dari kalangan anak-anak sampai orang tua. 



3 
 

Penelitian tentang penambahan wortel pada pembuatan bakso 

daging kelinci diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat mengenai bakso sebagai pangan fungsional yang 

bergizi tinggi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Penambahan wortel pada pembuatan bakso dapat 

merubah nilai pH dan meningkatkan kandungan 

nutrisi bakso daging kelinci. Oleh karena itu, 

tingkat penambahan wortel perlu diteliti pada 

bakso daging kelinci. 

2. Wortel akan memberikan komponen baru dalam 

bakso yaitu sumber vitamin A berupa β-karoten 

yang selama ini belum banyak dilakukan 

penelitian terhadap penambahan sayur pada 

pembuatan bakso. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh tingkat penambahan wortel 

terhadap kualitas bakso daging kelinci ditinjau 

dari pH, kadar protein, kadar serat kasar, kadar 

abu dan kadar kandungan β-karoten pada bakso. 

2. Mengetahui proporsi terbaik penambahan wortel 

pada bakso daging kelinci. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

 Kegunaan penelitian ini adalah:  

1. Memastikan ada tidaknya pengaruh tingkat 

penambahan wortel terhadap pH dan kandungan 

nutrisi pada bakso daging kelinci.  

2. Memilih proporsi terbaik penggunaan wortel pada 

bakso daging kelinci untuk menghasilkan kualitas 

terbaik bakso. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

 Sosis ikan gabus dengan penambahan tepung wortel 

dan tepung sagu menunjukkan bahwa formula yang terbaik 

diperoleh pada sosis ikan dengan penambahan 10 g tepung 

wortel dan 5g tepung sagu dalam 10 g daging ikan gabus 

dengan hasil kadar abu 2,7%, kadar lemak 1,28%, protein 

17,4%, serta adanya kandungan β-karoten (Singal, Nurali, 

Koapaha dan Djarkasi, 2013). 

 Bakso ikan gabus dengan penambahan bubur wortel 

10 g dan tepung tapioka 5 g dalam 100 g daging ikan 

merupakan perlakuan yang paling disukai oleh panelis yang 

memperoleh hasil uji kimia sebagai berikut: kadar abu 1,54%, 

kadar protein 13,38%, serat kasar 0,57%, kandungan vitamin 

A <0,5 IU (Purukan, Mamuaja, Mandey dan Mamahit, 2013) 

 Pembuatan bakso kombinasi daging sapi dan daging 

ayam petelur afkir dengan penambahan daun katuk, imbangan 

daging sapi dan daging ayam petelur afkir sebesar 0:100%  

menunjukkan hasil yang terbaik meningkatkan pH, daya ikat 

air, keempukan, kadar air, kadar protein dan kandungan β-

karoten, tetapi menurunkan kadar lemak). Penambahan daun 

katuk yang optimal adalah pada level 2,5% (meningkatkan 
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kadar protein, tetapi menurunkan pH dan kandungan β-

karoten) (Sujarwanta, Rusman dan Setiyono, 2012). 

 Perlakuan terbaik pada nugget kelinci dengan 

penambahan tepung garut diperoleh dari perlakuan 

penambahan tepung garut sebesar 20% yang menghasilkan 

nilai pH 5,903 (Hakim, Rosyidi dan Widati, 2013). 

 Tingkat penerimaan konsumen pada penelitian 

mengenai empek-empek ikan jelawat yang ditambah dengan 

wortel pada penambahan wortel 20% lebih disukai oleh 

konsumen dengan nilai kadar serat kasar 7,12% (Simanjuntak, 

Sari dan Sumarto, 2014). 

 Kelinci merupakan ternak yang mempunyai potensial 

besar dalam penyedia daging sehat dengan waktu yang relatif 

singkat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan konsumsi 

protein hewani masyarakat. Aplikasi teknologi pengolahan 

daging erupakan langkah yang tepat untuk mensosialisasi dan 

mempopulerkan daging kelinci dimasyarakat yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan perkembangan ternak kelinci 

(Suradi, 2005). 
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Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

 

1.6 Hipotesis 

 Terdapat perbedaan pengaruh pada tingkat 

penambahan wortel 0%, 6%, 12% dan 17%  pada 100% 

adonan bakso terhadap kualitas bakso daging kelinci yang 

meliputi pH, kadar protein, kadar serat kasar, kadar abu dan 

kandungan β-karoten pada bakso. 

Diversifikasi produk pangan 

Daging Kelinci 

Bakso daging kelinci 

Penambahan wortel 

Β-karoten 

(pro vitamin 

A) 

Pangan fungsional 

Kualitas Kimia 

Bakso 

Β-karoten 

(antioksidan) 

 

 
  

- Nilai pH 

- Kadar Protein 

- Kadar Serat Kasar 

- Kadar Abu 

- Kandungan  

   β-karoten 

Penangkal 

radikal bebas 

(Mukherjee dan 

Mitra, 2009) 

 

 

 
  

Menjadi 

vitamin A di 

usus halus 

(Almatsier, 

2002) 

Menambah nilai gizi 

Serat kasar, tidak 

bisa disintesis 

oleh tubuh  

 

Melancarkan 

proses 

pencernaan 

(Almatsier, 2002) 


